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L’Ajuntament informa 

Ple Extraordinari de 28 d’octubre de 
2019

Excusa la seva assistència: Juan Luis Serrano 
Toro (ERC-AM)

1. Part dispositiva

1.1. Aprovació acta del Ple Municipal ordinari 
dels dia 26 de setembre de 2019. Aprovada per 
unanimitat.

1.2. Aprovació acta del Ple Municipal extraor-
dinari i urgent del dia 16 d’octubre de 2019. Apro-
vada per unanimitat.

1.3. Aprovació de la modifi cació de les Orde-
nances Fiscals per l’exercici 2020. Aprovada per 
majoria absoluta. A favor ERC (4) i d’AES (2); abs-
tenció JxSLLS-JUNTS (2); en contra CUP (2).

1.4. Aprovació de l’aplicació de les mesures 
de seguretat viària a la Carretera de Monistrol 
 cruïlla Passeig dels Arbres. Aplicar les mesures 
de seguretat informades pel Servei Territorial de 
Carreteres i, en conseqüència, talar dos plata-
ners situats al marge dret propers a la cruïlla, el 
més proper a la banda nord i els dos més propers 
a la banda sud per guanyar visibilitat a la cruïlla. 
Aprovada per unanimitat.

1.5. Moció presentada pel Grup Municipal de 
JxSLLS-JUNTS. Prevenció d’incendis forestals. 
Aprovada per unanimitat. S’aprova crear la taula 
local per a la gestió forestal i la prevenció d’in-
cendis amb representants de les diverses asso-
ciacions de veïns, associacions de propietaris, 
Bombers, ADF, Vigilants Municipals, 1 represen-
tant de cada grup municipal, l’àrea de gestió del 
Parc Natural part de la Diputació i del Consell 
Comarcal.

2. Control de Govern

2.1. Donar compte de la relació de decrets del 
número 328/2019 al 348/2019.

2.2. Informacions Regidories i Alcaldia.

2.3. Precs i preguntes.

Ple de 28 de novembre de 2019
L’Alcalde informa, que una vegada confeccio-

nat i tramès l’ordre del dia de la present sessió 
ordinària, el grup municipal de JXSLLS-JUNTS, 
ha presentat una moció de denúncia del judici 
al MHP Quim Torra, proposant que sigui incor-
porada amb caràcter d’urgència en el present 
ple ordinari en el punt de la part dispositiva de 
l’ordre del dia. Aprovada per unanimitat que 
entri per urgència. La moció queda aprovada per 
majoria absoluta amb l’abstenció d’AES (2).

1. Part dispositiva

1.1. Aprovació acta ple extraordinari del dia 
28 d’octubre de 2019. Aprovada per unanimitat.

1.2. Aprovació inicial Pressupost Municipal 
2020. Aprovat per majoria absoluta amb el vot en 
contra de la CUP (2) i l’abstenció de Junts (2).

Capítol INGRESSOS
PROPOSTA 

PRESSUPOST 
2020

A) OPERACIONS CORRENTS 2.661.956,40

1 Impostos directes 1.170.467,00

2 Impostos indirectes 35.000,00

3 Taxes i altres ingressos 823.578,42

4 Transferències corrents 628.100,98

5 Ingressos patrimonials 4.810,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL 481.997,03

6 Alineació d’inversions reals -

7 Transferències de capital 383.748,33

8 Incorporació de romanents -

9 Actius fi nancers 98.248,70

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 3.143.953,43

Capítol DESPESES
PROPOSTA 

PRESSUPOST 
2020

A) OPERACIONS CORRENTS 2.448.855,96

1 Despeses de personal 853.009,98

2 Despeses en béns corrents i serveis 1.404.293,00

3 Despeses fi nanceres 1.950,00

4 Transferències corrents 229.602,98

5 Fons de contingència i altres 
imprevistos -

B) OPERACIONS DE CAPITAL 655.097,47

6 Alineació d’inversions reals 555.295,87

7 Transferències de capital -

8 Passius fi nancers 99.801,60

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 3.143.953,43

1.3. Adequació nivell complement destí. Apro-
vat per unanimitat.

1.4. Moció presentada pel grup municipal 
d’ERC-AM per la commemoració 25 de novem-
bre, Dia Internacional Contra la Violència envers 
les Dones. Aprovada per unanimitat.

1.5. Moció presentada per ERC-AM en defensa 
de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al 
Parlament de Catalunya. Aprovada per majoria 
absoluta amb l’abstenció d’AES (2).

1.6. Moció presentada per la CUP-Amunt en 
suport al poble bolivià i al govern deposat en el 
cop d’estat a Bolívia. Aprovada per majoria abso-
luta amb l’abstenció d’AES (2).

1.7. Moció presentada per la CUP-Amunt 
pel canvi de la comercialitzadora de l’energia 
elèctrica a Sant Llorenç Savall. Aprovada per 
unanimitat.

1.8. Moció presentada pel grup municipal 
CUP-Amunt en suport a Rojava i en defensa de 
la Pau a Orient Mitjà. Aprovada per unanimitat 
amb l’abstenció d’AES (2).

1.9. Moció presentada per la CUP pel certa-
men literari “Premis Marquet de les Roques” 

de Sant Jordi. D’acord amb l’article 92 dek RD 
2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aquest punt 
queda sobre la taula.

2. Control de govern

2.1. Donar compte de la relació de Decrets del 
número 349/2019 al 358/2019.

2.2. Informacions regidories i alcaldia.

2.3. Precs i preguntes.

Ple extraordinari-urgent del 23 de 
desembre de 2019

1. Part dispositiva

1.1. Aprovació de la urgència. Aprovada per 
unanimitat.

1.2. Aprovació acta del ple municipal ordi-
nari de 28 de novembre de 2019. Aprovada per 
unanimitat.

1.3. Modifi cació de l’ordenança fi scal núm. 10 
preu públic per la prestació dels servei d’atenció 
domiciliària. Aprovada per majoria absoluta i el 
vot en contra de la CUP (2).

1.4. Modifi cació de l’acord relatiu a les retribu-
cions, assistències i indemnitzacions dels mem-
bres de la corporació. Hi haurà cinc regidors/
res que podran exercir el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial i seran donats d’alta al règim 
corresponent de la SS, delegant en l’Alcaldia la 
fi xació de la dedicació temporal mínima i neces-
sària que setmanalment destinaran a les tas-
ques, en base a les funcions, delegacions i/o res-
ponsabilitats que se’ls assignin individualment 
a cadascú d’ells. Aprovada per majoria absoluta 
amb els vots en contra de la CUP (2) i AES (2).

1.5. Moció conjunta d’ERC, Junts i CUP con-
tra la sentència del TSJC al MHP Quim Torra. 
Aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció 
d’AES (2).

1.6. Moció de Junts sobre decret digital. Apro-
vada per majoria absoluta amb l’abstenció 
d’AES (2).

1.7. Moció de Junts sobre diàleg entre governs. 
Aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció 
d’AES (2).

1.8. Moció conjunta d’ERC, Junts i CUP sobre 
nul·litat sentència i llibertat Oriol Junqueras. 
Aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció 
d’AES (2).

2. Control de Govern

2.1. Donar compte de la relació de decrets del 
número 359/2019 al 378/2019.

2.2. Informacions regidories i alcaldia.

2.3. Precs i preguntes. 

PLENS MUNICIPALS
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En el mes de novembre s’ha 
fet el canvi de la pàgina web de 

l’Ajuntament:

www.savall.cat<http://www.savall.cat>

(l’adreça URL és la mateixa que 
ja teníem). Us convidem a tots i 
totes que hi doneu una ullada per 
fami liaritzar-vos amb ella i de pas, 
observar les mancances, errors, 
suggeriments, etc. que pugueu 
trobar. 

Agrair a la Diputació que és qui 
ens ha estat assessorant i per tota 
la seva dedicació.

Atenció ciutadana

Comunicació

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA
Tal i com vàrem informar en el passat Savall, les obres van començar el 7 de gener i a dia d’avui es pot dir que van a bon ritme. 

S’obre una nova línia d’atenció al ciutadà via 
WhatsApp a través del número 609 682 308 que 
pretén facilitar al ciutadà un canal de recepció 
més àgil.

A través d’aquest número i mitjançant l’aplica-
ció de WhatsApp, es podran comunicar i fer arri-
bar imatges de qualsevol incidència ocorreguda 
al municipi. Aquesta via serà molt més fàcil i es 

podrà transmetre a l’Ajuntament de manera més 
directa. Amb la posada en marxa d’aquesta eina, 
l’Ajuntament busca centralitzar les defi  ciències 
que els ciutadans detectin a la via pública així 
com la recepció d’incidències pel que fa a la 
neteja dels carrers i places del municipi.

La línia neix exclusivament per rebre les 
 queixes i suggeriments, a través de la missatge-

ria instantània i estarà gestionada per personal 
de l’Ajuntament, que en l’horari de 8h a 14h de 
dilluns a divendres, rebrà totes les comunica-
cions i les contestarà puntualment.

La informació que arribi a través del número 
de WhatsApp es derivarà a l’àrea municipal cor-
responent per avaluar-ne el grau d’urgència en la 
seva actuació.

NOU WEB TELEGRAM

L’Ajuntament obre un nou canal 
d’informació, aquesta vegada per 
Telegram. En aquesta xarxa es farà 
difusió d’esdeveniments de caire 
cultural, incidències en la via pública, 
esdeveniments esportius, esdeveni-
ments de caire social,...

NÚMERO DE WHATSAPP MUNICIPAL PER NOTIFICAR INCIDÈNCIES

TEMPORAL GLÒRIA
Des d’aquestes línies, vull fer arribar un agraïment a la brigada muni-

cipal, guàrdia municipal i treballadors de l’ajuntament; als Bombers 
Voluntaris de Sant Llorenç Savall i a l’ADF El Pinyó, per la seva actuació 
durant el temporal Glòria que per sort vam sortir sense danys materials 
ni personals que haguem de lamentar.

A l’igual que agrair a tots els veïns que van col·laborar en la difusió de 
l’estat en què es trobaven en tot moment les carreteres que envolten 
el nostre municipi; tant els habitants de Sant Llorenç com dels pobles 
veïns.

Joan Solà Herms
Alcalde de Sant Llorenç Savall
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Comerç
P R O D U C T E S  LL O R E N Ç A N S  F E T S  A M B  E L  C O R

CASA MARCEL·LÍ - LA CASSOLETA DE SANT LLORENÇ SAVALL 
Elaboradors i comercialitzadors de productes d’alimentació

L’establiment de Casa Marcel·lí - La Cassoleta de Sant Llorenç Savall forma part de la marca Productes Llorençans Fets amb el Cor 
perquè elaboren i comercialitzen productes d’alimentació elaborats o produïts a Sant Llorenç Savall. 

Avui hem entrevistat la Zoraida, una dona enèrgica, emprenedora, treballadora que desprèn una energia impressionant i molta 
confi ança en si mateixa. La Zoraida va néixer a Colòmbia i fa aproximadament 18 anys que va venir a viure a Sant Llorenç Savall. 

Zoraida, explica’ns com vas apren-
dre l’ofi ci de cuinera

Doncs el vaig aprendre aquí a 
Sant Llorenç Savall. Jo a Colòmbia 
era perruquera. Però al arribar aquí 
em va sortir l’oportunitat de treba-
llar d’ajudant de cuina al restaurant 
de la Masia de Comabella. Allà vaig 
aprendre l’ofi ci de cuinera. També 
vaig treballar a Cal Ramon un temps 
d’ajudant de cuina. I vaig veure que 
aquest món de la cuina m’agradava 
i vaig començar a pensar en obrir el 
meu propi negoci. 

I com és que vas triar fer menjars 
preparats?

Era l’època de la crisis. Vaig obser-
var que hi havia molts avis que esta-
ven sols, mares que treballaven i 
no tenien temps per cuinar, joves,... 
i vaig pensar que fent menjars pre-
parats seria una manera de gua-
nyar-me la vida i alhora oferint un 

servei a la gent que veia necessari. 
I va ser quan vaig decidir obrir la 
Cassoleta.

Quin tipus de cuina ofereixes a La 
Cassoleta? Quin és el plat “estrella” 
que més et demana la gent?

És tot cuina mediterrània. Penso 
que sigui la cuina que agradi a la 
gent del poble. Els plats que tenen 
més èxit són els Canelons, la Vedella 
amb bolets i la Sarsuela. 

I com és que vas agafar també el 
forn de Cal Marcel·lí?

Fa cosa de 4 anys els propietaris 
de Cal Marcel·lí tancaven el negoci, 
i em van proposar de continuar-lo 
portant la Cassoleta cap aquí i man-
tenint els dos serveis oberts: el forn 
de pa i els menjars preparats. Hi 
havia prou espai a l’obrador per a 
les dues activitats, i em va semblar 
que era positiu també per al meu 

negoci. Així que vaig acceptar el 
repte. I fa cosa de dos anys vaig aga-
far també el restaurant de Cal Ros a 
Talamanca.

I com t’ho fas per poder portar els 
tres negocis?

Els menjars preparats de La Cas-
soleta jo sola m’ho puc fer i la feina 
va sortint. Al forn hi tinc el forner que 
és qui fa el pa, les pastes i els pas-
tissos. I la resta d’hores les dedico al 
restaurant de Talamanca.

Per a qui estigui interessat en els 
teus productes, a més de venir a La 
Cassoleta - Casa Marcel·lí, on podem 
trobar més informació?

Ens podeu trobar al facebook 
posant “Casa Marcel·lí - La Casso-
leta” ens hi trobareu.

Moltes gràcies Zoraida per haver-
nos atès. Et desitgem molta sort!

La Zoraida cuina pensant en 

el que li agradarà a la gent, 

pensant en ajudar als avis 

que estan sols, a les mares 

treballadores que no tenen 

temps,... en defi nitiva pen-

sant en els altres. Ens con-

fessa que mentre cuina es 

posa la música animada del 

seu país que l’acompanya en 

l’elaboració dels plats. De 

ben segur que tota aquesta 

energia també es transmet 

als plats que ens ofereix, per 

això diem que són plats ela-

borats des del cor.
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Cultura
Abans i durant les festes de Nadal es van dur a terme diferents activitats organitzades per diferents entitats del municipi i l’ajuntament. 
Agrair la feina a totes elles: la Comissió de Reis, Coral Els Emprius, Associació Cultural Set de Teatre, Colla de Gegants, Centre Excursio-
nista Llorençà, l’Associació de Veïns de Comabella i el Grup de Pessebristes de Sant Llorenç Savall.

El 15 de desembre es va celebrar la Fira de Santa Llúcia amb parades d’al-
guns dels artesans del poble.

El 21 de desembre va tenir lloc la Inauguració de la 2ª Mostra de Pesse-
bres a la nova sala d’exposicions de l’ajuntament. La inauguració va comp-
tar amb la presència de la Coral Els Emprius.
El 22 de desembre la Coral va fer dos concerts, un a la Residència de Gent 
Gran i un altre a l’església.

El mateix dia els infants van poder anar a cagar el Tió i van poder entregar a 
l’Ambaixador les cartes que havien escrit per SSMM els Reis Mags d’Orient.

El 26 i 29 de desembre, i el 3 i 4 de gener l’Associació Cultural Set de Teatre 
va tornar a representar Els Pastorets, després d’uns quants anys que no 
s’havien fet. Tal va ser l’èxit que van haver de fer una representació extra el 
dia 3 de gener. Amb l’excepcionalitat que aquesta vegada a l’escenari no hi 
havia cap actriu ni actor adult i diversos personatges van ser representats 
per una mateixa persona. Autor fotos: Josep Mª Noguer.

Durant diferents dies de Nadal, també hi va haver sessió de quinto en el 
Casal de la mà de la Colla de Gegants.

El 29 de desembre el Centre Excursionista va organitzar, com és habitual, 
la Sant Silvestre.

El 3 de gener, la Comissió de Reis va organitzar el Taller de fanalets, com 
l’any passat. I aquí obrim un parèntesi per explicar-vos que aquest taller l’or-
ganitzen, totalment, 5 llorençanes molt joves i que també formen part de la 
nova junta de l’Associació Cultural Set de Teatre i, des de fa dos anys ja, que 
treballen durant moltes hores a la Comissió de reis. Des de la regidoria de 
Cultura es creu que és important aquest reconeixement a aquest jovent que 
ha invertit totes les seves festes de Nadal per treballar per la festa de reis 
del nostre poble. Gràcies a l’Isaac Muñoz, la Laia Sallas, la Clara Noguer, la 
Judit Garcia i la Júlia Argemí. Autor d’alguna de les fotos: Josep Mª Noguer.

Tanquem parèntesi...els esdeveniments van continuar el 5 de gener amb 
l’arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Agrair tota la feina realitzada 
per la Comissió de reis, a totes aquelles persones que formen part d’aquesta 
i agrair, també, la col·laboració del Bar Royal, la Pastisseria Cal Domènec, 
Charter, Cal Blau, Transports Olivé, Pere Casamada, l’Associació de Veïns 
de Comabella i la Colla de Gegants. També a persones que a títol individual 
també hi van col·laborar.

A la Casa de Cultura es va organitzar un taller de manualitats nadalenques 
i de la mà de la regidoria de Servei a les persones, es va realitzar diferents 
tallers: d’ornamentació fl oral i de plastilina nadalenca.

Us deixem amb un bon recull de fotos de totes aquestes activitats i 
esdeveniments.
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21 de març:  Ball de Gitanes 
Lloc: Pavelló Municipal

23 d’abril: Diada de Sant Jordi, festa local:

 Pujada a la Cova del Drac
Activitat matinal i familiar organitzada pel Centre 
Excursionista Llorençà. Sortida amb cotxe a les 
9 del matí des del pàrquing de la Font de l’Aixeta 
fi ns a Les Marines. 
Caldrà dur esmorzar, aigua, calçat i roba còmode. 

Ballada amb la Colla de Gegants de Sant Llorenç 
Savall
A la tarda

Lectura poesia i Narrativa escrita per dones i 
lectura històries supervivents MUM

24 d’abril:  Exposició Renkafem als Baixos Ajuntament
Il·lustracions feministes i de rol de gènere

Documental dels Amics Cercle Joan Oliver
(Pere Quart)
A la sala d’actes de l’Ajuntament a les 19:30

25 d’abril:  Entrega de premis “Premi Literari Marquet de
les Roques”. Narració curta i poesia

Activitats i actes de la Diada de Sant Jordi 
organitzat i/o amb la col·laboració de l’Associació 
Cultural Set (Teatre), Centre Excursionista 
 Llorençà, Colla de Gegants, Lacera, ADF El Pinyó, 
Diputació de Barcelona, Viu el Parc i l’Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall.

26 d’abril: Xino Xano
Organitzat pel Centre Excursionista Llorençà

1 de maig: Festa del Pi de maig

10 de maig: Fira de Sant Ponç

16 de maig  Comença un CURS de 12h. AUTODEFENSA
 FEMINISTA PER KARIN KONKLE
que s’impartirà en 3 dissabtes. Es farà sempre 
que aconseguim entre 15 i 20 participants. 

31 de maig: Baixada del pi

6 de juny: Nit de Vèrtic
Organitza Centre Excursionista Lllorençà

7 de juny: Dinar del soci del Casal

Trobareu més informació sobre l’agenda a:
www.savall.cat
Facebook de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Twitter: @AjSavall
Telegram Ajuntament de Sant Llorenç Savall

agendasavall
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1r CONCURS LITERARI PREMI MARQUET DE LES ROQUES. NARRACIÓ CURTA I POESIA

Neix de la moció que va presentar la CUP en el ple del 28 de novembre de 2019 i que va quedar sobre la taula. Tal i com va apuntar la regidora de Cultura, 
es veia més adient que tant la Diada de Sant Jordi com el premi literari estigués organitzat per les entitats que volguessin i que formaven part de la Taula 
d’entitats i que tant va costar de constituir.

A la comissió de Sant Jordi hi formen part el Centre Excursionista, la Colla de Gegants, l’ADF, l’Associació Cultural Set, Lacera i persones que hi partici-
pen a títol individual. Des d’aquesta comissió s’estan organitzant una sèrie d’activitats (algunes d’elles ja surten a l’agenda d’aquest Savall) i s’ha treballat 
per elaborar les bases d’aquest concurs literari, el premi del qual s’entregarà en un acte realitzat el 25 d’abril al Marquet de les Roques, en primera ins-
tància. L’acte, a hores d’ara s’està defi nint i en breu podreu veure els cartells informant en què consistirà.

 

 

 

 

                                             

 

                            

 

 

Marquet de les Roques   
         Autor fotografia: Josep Mª Noguer Palmieri  

                                               

 

 

Els treballs es poden presentar per correu certificat o en mà. 
Infants de 1r fins a 4t de primària es podran entregar escrites a mà.  
Es presentarà per quadruplicat que podrà ser en fotocòpia i amb el 
pseudònim a cada còpia. 
Per a la resta: el treball serà presentat per quadruplicat, a doble espai, Arial 
de 12 punts, a una sola cara, en paper de format DIN A4, grapats i amb el 
títol, la categoria i un pseudònim a cada una de les còpies.  
Còpies en un sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el títol de l’obra, 
la categoria i el pseudònim. A dins, s’hi adjuntarà un altre sobre amb les 
mateixes dades i a l’interior les dades personals de l’autor: nom, cognoms, 
domicili, telèfon, correu electrònic i una fotocòpia del DNI. 

Per correu ordinari: Ajuntament de Sant Llorenç Savall, c/ Sant Feliu, 2. 
08212 Sant Llorenç Savall (Barcelona) 

Per correu electrònic: aciutadasavall@diba.cat i com a títol del missatge 
caldrà fer constar “Concurs Literari Premi Marquet de les Roques”. Cal 
adjuntar l’arxiu .pdf de l’escrit i, en el mateix correu, un document amb les 
dades personals de l’autor (nom i cognoms, domicili, telèfon, correu 
electrònic, DNI escanejat i categoria). L’organització es compromet a no 
divulgar l’autoria al Jurat abans del veredicte. 
5. Composició del jurat 
President/ta: Albert Vicens Llauradó 
Membres vocals: Anton Carbonell Ferrando, Maria Cacheda Pérez, Meritxell 
Martí i Cristina Carrasco Valero 
Secretària del jurat: Caterina Montero Dorado 
6. Criteris de valoració: Qualitat de la narrativa dels treballs; tractament 
contextualitzat, sensibilització social i enfocament original. 
7. Barems i puntuacions: Coneixement de l’àmbit del treball, (màxim 6 
punts): ús de la llengua i terminologia, la claredat expositiva i la capacitat 
poètica i/o narrativa; Originalitat (màxim 4 punts): Novetat i originalitat tant 
en la contextualització com en l’enfocament temàtic i en la presentació 
formal. La puntuació final de cadascuna de les categories s’obtindrà del càlcul 
(mitjana) de les puntuacions, efectuades pels distints membres del jurat, a 
les obres seleccionades. 
 

El Marquet de les Roques 
El Marquet de les Roques està lligat per moltes raons a la família 
dels Oliver. La casa va ser encarregada a l’arquitecte Juli Batllevell –
deixeble de Domènech i Muntaner- per Antoni Oliver i Buxó, avi de 
l’escriptor sabadellenc Joan Oliver (Pere Quart). Aquest hi passà 
llargues temporades i sovint hi organitzava vetllades literàries amb 
un grup d’escriptors, conegut com La Colla de Sabadell. 

Durant un dels seus molts àpats que feren en aquest mas, 
constituïren una empresa editorial modesta que anomenaren La 
Mirada i que encara avui perviu. El Marquet és d’estil historicista-
neoromànic, precedent del modernisme i, atès el seu aspectes 
exterior, s’entén que els Oliver s’hi referissin sempre amb el nom 
del castell. Als anys vint del segle passat, el Marquet va ser punt de 
trobada d’intel·lectuals i artistes de primera fila (Josep 
Carner, Carles Riba, Guerau de Liost, etc.). Actualment és propietat 
de la Diputació de Barcelona. 

Més informació a Rafael Rosaura i Ramon Gotés, Sant Llorenç del Munt 
i Serra de l’Obac. SUA Edizioak, Bilbo, 2000.© 

 
 
 
 

 
 

 

1r CONCURS LITERARI PREMI MARQUET DE LES ROQUES. 

NARRACIÓ CURTA I POESIA. SANT LLORENÇ SAVALL 

BASES: 

1. Definició: El 1r Concurs literari Premi Marquet de les Roques: Narració 
curta i poesia convocat per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall té com a 
objectiu estimular l’estudi, promoure el coneixement i incentivar la difusió 
del Patrimoni Natural del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i/o 
el poble de Sant Llorenç Savall. 

Temàtica: Els treballs han de tenir com a eix el Patrimoni Natural del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, o bé el poble de Sant 
Llorenç Savall, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència.  

Veredicte: 25 d’abril de 2020 durant un acte públic, en el lloc que 
s’anunciarà oportunament. 

2. Categories i característiques:  
Narrativa: 

-  Categoria infantil A: Alumnes de 1r a 4t primària. Extensió màxima  
1 full DIN A4. Premi: contes 

- Categoria infantil B: Alumnes de 5è a 6è primària. Extensió màxima 
2 fulls DIN A4. Premi: llibres de lectura 

- Categoria juvenil: participants d’edats de 12 a 17 anys. Extensió 
màxima 3 fulls DIN A4. Premi: 100€ 

- Categoria adults: participants a partir de 18 anys. Extensió màxima 5 
fulls DIN A4. Premi: 200€  
Poesia: En totes les categories: màxim 50 versos 
Els mateixos premis per cada categoria que en la modalitat narrativa. 

3. Requisits: participants i treballs: Poden concórrer en aquest premi les 
persones físiques empadronades en algun dels municipis de la comarca del 
Vallès Occidental o en qualsevol dels municipis que pertanyin al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.  
Els autors i les autores poden optar a més d'una modalitat del premi, però 
només poden ser guardonats en una de les obres. 
4. Terminis i procediment de presentació: oberta convocatòria 10 de febrer 
de 2020. Data màxima: 9 d’abril de 2020.

Ensenyament
SERVEIS COMUNITARIS

Els Serveis Comunitaris ja estan en marxa!

Han sortit endavant 3 projectes, de tots els presentats per les entitats que 
duran a terme els alumnes de 4t d’ESO. Faran Serveis a la nostra comunitat 
a través de Creu Roja, participant en els diferents projectes que es desenvo-
lupen aquí a la nostra població, a través del Cercle Obert de Dones de Sant 
Llorenç i, per últim, a l’Escola Josep Gras, on donaran suport a les Mestres 
a les Aules.

Gràcies a totes i tots per tirar endavant els Serveis Comunitaris i per donar 
l’oportunitat a l’alumnat de Sant Llorenç Savall que cursa els seus estudis a 
Castellar per poder fer aquests serveis en el seu poble.

EQUIP 
DE MÚSICA

S’ha realitzat la compra d’un nou equip de 
música per valor de 1.923,90€ (IVA inclòs) 
per a l’ajuntament que es cedirà a les entitats 
que així el sol·licitin sota la supervisió d’un 
tècnic.

SALA EXPOSICIONS 
AJUNTAMENT

Amb el sobrant de la subvenció per fer les 
obres dels baixos de l’ajuntament (Marquet de 
l’Era), s’han comprat sis taules per activitats, 
exposicions i /o esdeveniments que es suc ceeixin 
a la sala per un valor de 785,29€ (IVA inclòs).

IL·LUMINACIÓ 
PATRONAT

Mitjançant una subvenció de la Diputació, 
s’ha fet la compra de nous focus que estaran  
situats en el Patronat i que l’Ajuntament en serà 
el pro pietari. Ha tingut un cost de 1.493,72€ (IVA 
inclòs).

ESCOLA AMB LES BITLLES CATALANES
Els alumnes de l’escola un cop al mes aniran a fer educació física al Camp 

de Bitlles Catalanes de l’entitat Sant Llorenç La Mola, gràcies a un acord 
entre entitat i centre. Perquè a més a més de practicar un esport, tant indivi-
dual com d’equip, es treballarà la tradició i la cultura catalana.

PROVES CATALÀ
El 3 de desembre es van dur a terme les proves de col·locació de Català, 

a través del Consorci de Normalització Lingüística. Els nivells atorgats en 
aquestes proves són molt diversos i fan que no es puguin crear grups de 
treball uniformes per fer els cursos al nostre municipi. S’ha informat a tots 
els participants on poden fer els cursos segons el nivell.

Medi ambient

CESSIÓ VEHICLE A L’ADF EL PINYÓ
Es cedeix a l’ADF “El Pinyó” la titularitat del vehicle NISSAN NAVARA 

matrícula 7817 BXP propietat de l’Ajuntament per donació de la Diputació de 
 Barcelona i afecte al servei de prevenció i extinció d’incendis per que l’ADF 
en pugui fer ús per al desenvolupament de les seves tasques.

TRACTAMENT VEGETACIÓ FRANGES 
PROTECCIÓ

S’ha sol·licitat un ajut a la Generalitat per al fi nançament dels treballs de 
manteniment de la vegetació de la franja de protecció perimetral del nucli 
urbà i de les urbanitzacions de Les Marines i Comabella, per a l’any 2020.
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Mobilitat

Ocupació

Residus

El passat 5 de desembre, l’alcalde Joan Solà i 
el regidor Pere Daví es van reunir a la Generali-
tat amb el Sr. Benjamin Cubillo (Subdirector de 
mobilitat) i el Sr. Isidre Gavin (Secretari d’infraes-
tructures i mobilitat de la Generalitat).

En aquesta reunió es va presentar el projecte 
del transport públic, treballat entre tots els grups 
del consistori a través d’una moció presentada pel 

grup municipal de la CUP Savall. Aquest projecte 
elaborat amb integrants de tots els grups munici-
pals, dóna solució a un augment de la freqüència 
de la vallesana, amb la connexió d’un bus llança-
dora fi ns a Castellar del Vallès. Un cop tinguem 
resposta de la Generalitat, els components del 
projecte duran a terme una exposició d’aquest.

També és va sol·licitar una solució per l’entrada 

a la urbanització de Les Marines, per tal que el 
bus pugui accedir fi ns a dalt, i en aquestes set-
manes vinents vindrà el tècnic a inspeccionar la 
zona i avaluar-ne possibles solucions.

Per últim es va reclamar l’autorització (ja ha 
arribat) per posar tres noves esquenes d’ase a la 
carretera de Monistrol, per tal de reduir la veloci-
tat dels cotxes i incrementar la seguretat.

PROMETEU. ENERGIA EFICIENT PER A TU
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha 

iniciat aquest mes de gener el projecte “Pro-
meteu. Energia efi cient per a tu”, per promoure 
l’efi ciència energètica entre la població. Durant 
tot l’any 2020, es realitzaran diferents actuacions 
informatives sobre quins són els drets energètics 
de la població i sobre quines mesures es poden 
prendre per tal de millorar l’efi ciència energètica 
i com reduir la despesa i les factures en els sub-
ministraments bàsics a l’habitatge.

Aquest projecte es portarà a terme a Badia 
del Vallès, Castellar del Vallès, Palau-solità i 
Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç 
Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Vila-
decavalls. Un equip de 4 informadores i infor-
madors energètics es desplaçaran als munici-
pis participants en el projecte, desenvoluparan 
campanyes informatives a l’espai públic i s’es-

tabliran punts informatius tipus “paradeta” de 
forma puntual.

També es realitzaran tallers d’estalvi energè-
tic per a la població en general i d’altres dirigits 
a col·lectius en risc de patir vulnerabilitat ener-
gètica, així com sessions d’atenció personalitzada 
a aquelles persones o famílies que ja pateixen 
vulnerabilitat energètica. Es faran visites a domi-
cili per informar sobre com reduir el consum 
energètic, amb exemples pràctics relacionats 
amb les activitats a l’habitatge. Per últim, es rea-
litzaran altres actuacions de divulgació d’infor-
mació en col·laboració amb campanyes globals, 
comarcals o locals.

El nom del projecte, “Prometeu. Energia efi -
cient per a tu”, està inspirat en el mite de Pro-
meteu de la mitologia grega, que va robar el foc 
sagrat a Zeus, i el va lliurar als homes que acaba-
ven de ser creats. En aquest sentit, es pretén fer 

un paral·lelisme entre el foc de Zeus i l’energia, 
que està controlada per grans empreses.

Amb les diferents actuacions previstes es vol 
conscienciar la població sobre el consum d’ener-
gia i difondre bones pràctiques per reduir l’import 
de les factures. Es vol fer èmfasi en els drets de 
les persones a accedir als subministraments 
d’aigua, electricitat i gas natural, la xarxa exis-
tent d’atenció pública a la vulnerabilitat energè-
tica, l’optimització tarifària dels contractes amb 
les companyies energètiques i les mesures de 
millora de l’efi ciència energètica. 

Aquest projecte està subvencionat pel Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servi-
cio Público de Empleo Estatal-Minsterio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc 
del Programa ENFEINA’T, regulat per l’ordre 
TSF/150/2018 de 3 de setembre.

Font notícia: Facebook Consell Comarcal

ES REDUEIX LA GENERACIÓ DE RESIDUS A SANT LLORENÇ SAVALL UN 0,64 % 
I EL % DE SELECTIVA ASSOLEIX UN MÀXIM HISTÒRIC (47,69%)

El 2019 es va generar un 0,64% 
menys de residus respecte l’any 
anterior. Cada llorençà i llorençana 
va generar una mitjana d’1,52 kg 
d’escombraries per habitant i dia. 
Aquestes són les dades que es 
desprenen del balanç de recollida 
selectiva de deixalles a Sant Llorenç 
Savall durant el 2019. 

L’any 2019 la valorització de resi-
dus ha estat d’un 47,69%. 

D’altra banda, un 52,31% del 
total de residus municipals reco-
llits durant el 2019 es corresponen 
amb la fracció resta, el que equival 
a 650,31 tones, 29,86 menys res-
pecte l’any anterior. La posada en 
marxa, l’any passat, del sistema de 
recollida porta a porta comercial i a 
grans generadors, ha permès fer un 
pas endavant signifi catiu en la reco-
llida selectiva al municipi.
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LES CENDRES DE LA LLAR DE FOC
Des de ja fa uns anys, en els mesos de fred, es publica en el Savall un cartell amb recomanacions d’on es llencen 

les cendres de la llar de foc i quan.
El 6 de gener de 2020, els Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall van fer una sortida per apagar les cendres 

que s’havien llençat en un dels contenidors del c/Vapor. Per això tornem a insistir amb aquests consells:

REDUÏM RESIDUS
S’han fet arribar a tots els alum-

nes i Mestres de l’escola Josep Gras, 
unes ampolles reutilitzables, amb 
la fi nalitat de reduir el consum de 
plàstics. Són unes ampolles molt 
maques en les que hi han col·laborat 
en el disseny els propis alumnes 
de l’escola creant aquest eslògan, 
“Cada Ampolla compta, Recicla el 
MÓN”.

PROGRAMA APILO XII

El programa APILO és un pro-
grama-concurs per incentivar el 
reciclatge de les piles. Les substàn-
cies i materials de les piles poden 
afectar la qualitat de l’aigua, l’aire i 
la terra. Amb el seu reciclatge a més 
de protegir el medi ambient, estal-
viem valuosos recursos reutilitzant 
moltes d’aquestes substàncies i 
materials.

HUMANA - Balanç 2019

Fundació Humana: més de 10 
tones de tèxtil recuperades per 
a fi ns socials, un augment del 
7,7%% respecte l’any anterior

Equivalen a 23.000 peces de roba 
que tindran una segona vida mitjan-
çant la reutilització o el reciclatge. 

Gener del 2020. Humana Funda-
ción Pueblo para Pueblo, organització 
que des del 1987 promou la protec-
ció del medi ambient mitjançant la 
reutilització del tèxtil i duu a terme 
programes de cooperació a l’Àfrica, 
Amèrica Llatina i l’Àsia, i també 
d’ajuda local al territori més pro-
per, ha recollit 10.500 kg de tèxtil 
usat a Sant Llorenç Savall durant el 
2019 per donar-les una segona vida 
mitjançant la reutilització o el reci-
clatge. Aquest registre representa 
un augment del 7,7% respecte l’any 
anterior (9.750 kg). 

El 2019, els donants van dipositar 
la roba, el calçat, els complements 
i el tèxtil de la llar que ja no utilit-
zaven als contenidors de color verd 
de la Fundació. El servei de recollida 
selectiva del tèxtil és gratuït i repre-
senta un estalvi per als municipis 
adherits. 

Les tones recuperades per la Fun-
dació equivalen a 23.000 peces de 
roba la gestió de les quals implica 
un doble benefi ci: el primer és 
ambiental, perquè en redueix la 
generació de residus i contribueix a 
la lluita contra el canvi climàtic. La 
reutilització i el reciclatge del tèxtil 
durant l’any passat van represen-
tar un estalvi de 33 tones de CO2 a 
l’atmosfera. Un estudi de la Comis-
sió Europea indica que per cada kg 
de roba recuperat i no incinerat es 
 deixen d’emetre 3,169 kg de CO2. 

El benefi ci social consisteix en 
la creació de llocs de treball inclu-
sius, estables i de qualitat: Humana 
genera un lloc de feina indefi nit per 
cada 36.000 kg de tèxtil recollits. 
D’altra banda, els recursos obtin-
guts es destinen a projectes socials: 
amb més de tres dècades d’activi-
tat, 2,5 milions de persones s’han 
vist involucrades als programes 
de desen volupament als països 
del Sud de la mà de contraparts o 
socis locals. Durant aquest període, 
la Fundació ha destinat més de 31 
milions d’euros per a la formació 
de professors de primària, l’impuls 
de l’agricultura sostenible o la lluita 

contra el VIH/SIDA, entre d’altres 
accions de cooperació.

Una gestió amb visió 
d’economia circular

“Agraïm de tot cor la confi ança i la 
solidaritat dels veïns i veïnes”, asse-
gura Àgata Soler-roig, responsable 
de la Fundació a Catalunya, que 
afegeix: “Humana contribueix a fer 
més sostenible el sector de la ges-
tió de residus amb una visió d’eco-
nomia circular, ja que introdueix de 
nou la roba a la cadena de valor, 
genera recursos amb un impacte 
social positiu, crea ocupació verda i 
sostenible, incideix en l’àmbit local i 
promou la millora de les condi cions 
de vida de les comunitats més des-
favorides gràcies a programes de 
cooperació al desenvolupament”.

Soler-roig recorda que al 2025 
tots els municipis de la Unió Euro-
pea hauran d’establir una recollida 
separada per al residu tèxtil, “la qual 
cosa millorarà sense dubte la baixa 
taxa de separació en origen, que 
no arriba al 12% a Catalunya”. “Des 
d’Humana aplaudim la tasca dels 
que promouen la recollida selectiva 
de roba. Som davant d’una opor-

tunitat i un gran repte per a donar 
una empenta defi nitiva a la gestió 
apropiada d’aquest recurs, fi dels a 
la jerarquia de residus i a un model 
econòmic circular, on prevalgui la 
prevenció i la reintroducció del tèx-
til a la cadena productiva, perllon-
gant-ne el cicle de vida”, afegeix.

Els reptes per al 2020 i les 
dades de l’ARC

El primer dels objectius de Funda-
ció Humana a Catalunya és augmen-
tar el número de punts de recollida 
a l’espai públic per a facilitar-ne les 
donacions i millorar els registres de 
la recollida selectiva del residu tèx-
til al 2020. Segons dades de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya (ARC), 
els residus tèxtils representen el 
4,11% del total de residus muni-
cipals (163.478 tones al 2018). Els 
gestors autoritzats a Catalunya van 
recuperar 19.051 tones de residu 
tèxtil municipal, és a dir: només se’n 
recull l’11,7%. 

Cada català genera 22 kg de resi-
dus tèxtils anualment però només 
se’n recuperen selectivament 2,5 
kg. La resta son residus tèxtils 
generats que van a parar a la fracció 



butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savall

savallbutlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç

resta (i posteriorment a un aboca-
dor). Segons l’ARC, representen uns 
costos directes per a les adminis-
tracions públiques d’uns 29 milions 
d’euros anuals. 

El segon gran objectiu per al 2020 
és que el sector disposi d’un sis-
tema homogeni d’informació que 
permeti conèixer de manera trans-
parent quant residu tèxtil es recu-
pera, es reutilitza, es recicla o s’eli-
mina a Catalunya. “La transparència 
en la traçabilitat en tota la cadena 
de valor és fonamental, com també 
ho és explicar clarament la destina-
ció dels diversos fl uxos de residus”, 
assegura la responsable d’Humana, 
“l’existència d’indicadors fi ables és 
clau per al funcionament i la credi-
bilitat del sistema, també per oferir 
confi ança a la ciutadania”. 

La destinació de la roba usada
Les peces dipositades als conte-

nidors d’Humana tenen dues des-
tinacions: prop del 90% es tracta 
a la planta de preparació per a la 
reutilització de l’Ametlla del Vallès 
(Vallès Oriental) i la resta es ven 
a empreses de reutilització i reci-
clatge. La destinació de les peces 
tractades és:

El 52% es prepara per a la reu-
tilització: el 13% es destina a les 
botigues de moda sostenible d’Hu-
mana a Catalunya i el 39% s’ex-
porta, principalment a l’Àfrica, per 
ser venut a preus baixos i gene-
rar-hi recursos per a la cooperació 
al desenvolupament.

El 37% es troba en un estat que 
no en permet la reutilització i es ven 

a empreses de reciclatge per a què 
elaborin altres productes (mantes, 
aïllants o draps per a la indústria 
d’automoció).

El 2% són residus impropis (plàs-
tics, cartrons, altres) que es posa 
en mans de gestors autoritzats 
corresponents.

El 9% s’envia a un centre de trac-
tament de residus per a disposi-
ció fi nal: són productes que no es 
poden reutilitzar, ni reciclar ni valo-
ritzar energèticament.

Sobre Humana Fundación 
 Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo promou des del 1987 la pro-
tecció del medi ambient a través 
de la reutilització del tèxtil i desen-
volupa programes de cooperació a 

l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així 
com de suport local i agricultura 
urbana al territori més proper. Duu 
a terme campanyes de sensibilitza-
ció entorn de la importància de la 
reutilització i el reciclatge de tèxtil 
per a la protecció del medi am bient 
i com a font de recursos per a la 
cooperació als països del Sud. Té 
650 empleats. Forma part de la 
Federació Humana People to People, 
que agrupa a organitzacions de 30 
països.

L’escola Josep Gras s’hi ha adhe-
rit, cada alumne portarà un conte-
nidor petit de cartró per recollir les 
piles usades a casa i les podrà por-
tar a l’escola, on les posaran a un 
contenidor més gran.

Us animem a que recolliu moltes 
piles i les porteu a l’escola!

Sanitat
NOU CALENDARI DE VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES (edició 2020)

El Departament de Salut ha modifi cat el calen-
dari de vacunacions sistemàtiques. El nou calen-
dari és vigent des de gener de 2020. El principal 
canvi d’aquest nou calendari és la introducció de 
la vacuna contra el meningococ ACWY conjugada 
tetravalent als 11-12 anys, en substitució de la 
tercera dosi de la vacuna contra el meningococ C 
conjugada. 

1. Quin és el calendari de vacunacions vigent a 
Catalunya? 

 Actualment és vigent el nou calendari de vacu-
nacions de 2020. 

2. Per què es canvia el calendari? 
 El calendari es modifi ca per millorar-lo, tenint 

en compte els nous coneixements científi cs, 
l’aparició de noves vacunes i les noves estratè-
gies de vacunació. 

 Amb la darrera actualització del calendari, 
s’amplia la protecció contra 3 tipus més de 
meningococ, a banda del tipus C que s’adminis-
trava fi ns ara. 

 Aquesta nova vacuna no afecta, però, a l’admi-
nistració de la vacuna contra el meningococ C 
(vacuna MC) als nadons de 4 i 12 mesos, que es 
manté. 

3. Qui ha participat en l’elaboració del nou 
calendari? 

 El nou calendari vacunal respon a l’acordat, al 
març de 2019, al Consell Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salut, i té el vistiplau del Con-
sell Assessor de Vacunacions del Departament 
de Salut. 

4. Per què s’ha introduït una nova vacuna? 
 La vacuna contra el meningococ tipus A, C, 

W i Y conjugada tetravalent (vacuna MACWY) 
protegeix contra 4 serogrups de la malaltia 
meningocòccica. 

 La malaltia meningocòccica és una malaltia 
infecciosa greu causada per un bacteri anome-
nat meningococ. Se’n produeixen casos durant 
tot l’any, però de manera més freqüent durant els 
mesos d’hivern i primavera. Tot i que existeixen 
diversos serogrups, els causants de la malaltia 
majoritàriament són els serogrups A, B, C, W i Y. 

 La malaltia es transmet a través de les secre-
cions respiratòries o per contacte directe i per-
llongat amb una persona portadora. La infecció 
amb meningococ pot limitar-se a la nasofaringe 
(regió posterior de les fosses nasals que con-
necta amb la faringe) sense produir símpto-
mes (portadors asimptomàtics) o progressar i 
desenvolupar la malaltia, com ara meningitis, 
bacterièmia (presència de bacteris a la sang) o 
sèpsia (infecció generalitzada), entre d’altres. 

 Tradicionalment els serogrups B i C produeixen 
la malaltia sobretot en menors de 5 anys. 

 Actualment, s’ha observat un increment de 
casos pels serogrups W i Y, majoritàriament en 
els joves, que alhora és la població on es con-
centren més portadors d’aquest bacteri a la 
nasofaringe. 

5. La nova vacuna és gratuïta? 
 Sí. A partir de la incorporació al nou calendari, el 

cost de la vacuna contra el meningococ de tipus 
A, C, W i Y, d’acord amb les pautes indicades, 
serà assumit per la Generalitat de Catalunya. 

6. I és segura? 
 La vacuna MACWY és segura tot i que, com qual-

sevol altre fàrmac, pot produir reaccions adver-
ses. Les més freqüents són les reaccions locals 
lleus, com ara dolor, envermelliment i enduri-
ment de la pell en la zona on es fa la punxada. 

7. Qui l’ha de rebre? 
 Els alumnes de 6è de primària, als 11-12 anys, 

a partir del curs escolar 2019-2020. 
8. Només es vacunaran els adolescents d’11-12 

anys? 
 No. Amb l’objectiu de controlar més ràpidament 

la malaltia també es vacunarà als adolescents i 
joves de 13 a 18 anys: 

 Alumnes de 2n d’ESO, als 13-14 anys, durant 2 
cursos (2019-2020 i 2020-2021) juntament amb 
la vacunació Td (que protegeix del tètanus i la 
diftèria). 

 Adolescents i joves de 15-18 anys (nascuts 
entre 2002 i 2005), durant dos anys als centres 
de salut a partir del segon trimestre de 2020. 

9. Quan es vacunaran els adolescents que actual-
ment cursen 1r d’ESO? 

 Els alumnes que actualment cursen 1r d’ESO es 

vacunaran el curs vinent, 2020-2021, quan cur-
sin 2n d’ESO. 

10. Quantes dosis s’han d’administrar? 
N’hi ha prou amb una sola dosi. No cal una dosi 
de reforç, excepte si es pertany a algun grup 
de risc. 

11. Els adolescents i joves que anteriorment es 
van vacunar contra el meningococ tipus C 
també han de rebre la nova vacuna? 
Sí, la vacuna l’han de rebre tots els adoles-
cents i joves d’11-12 anys, tal com indica el 
nou calendari, i també els d’entre 13 i 18 anys 
(durant els dos anys de durada de la campanya 
de vacunació adreçada a aquest col·lectiu). 

12. Si la persona ha rebut anteriorment la vacuna 
MACWY, cal tornar a vacunar-la? 
Mentre duri la campanya, la necessitat de tor-
nar a vacunar-se dependrà de l’edat que tenia 
quan va rebre la primera vacunació: 
Si es va vacunar abans dels 10 anys d’edat, 
haurà de rebre la vacuna a partir de 6è de 
primària. 
Si es va vacunar després de complir els 10 
anys d’edat, no caldrà administrar-li cap dosi 
addicional. 
Un cop fi nalitzada la campanya (al gener de 
2022), s’administrarà una sola dosi de vacuna 
MACWY fi ns als 18 anys d’edat a les persones 
que no l’hagin rebuda als 11-12 anys d’edat (o 
una dosi a partir dels 10 anys d’edat). 

13. On puc vacunar el meu fi ll? 
La vacunació a 6è de primària (11-12 anys) i a 
2n d’ESO (13-14 anys) es realitza en els centres 
educatius, com es fa habitualment amb la resta 
de vacunacions escolars. 
A la resta d’edats la vacuna s’administra en el 
centre d’atenció primària habitual. 

14. On puc trobar més informació sobre les 
vacunes? 
Com en la resta de vacunacions del calendari, 
per aclarir qualsevol dubte que tingueu, podeu 
posar-vos en contacte amb el vostre centre 
d’atenció primària de referència. 
També podeu consultar el Canal Salut o trucar 
al 061 CatSalut Respon
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Agenda 25N
Divendres 22, es va poder gaudir d’un Teatre 

Fòrum, de la mà de la companyia Impacta’t.

L’obra “Toca de Peus a Terra” ens parla dels 
mites de l’Amor Romàntic, de com detectar els 
primers indicis que es pateix violència de gènere i 
com ajudar a sortir d’una relació violenta.

Va ser una obra d’uns 20 minuts i més d’una 
hora de fòrum.

Una estona per gaudir, debatre i escoltar. I on, 
com gairebé sempre, la millor lliçó ens la van 
donar els més petits.

Dilluns 25 de novembre vam commemorar el 
dia Internacional per l’eliminació de la violència 
envers les dones. Es va fer la Lectura del Mani-
fest 25N i es van penjar dos murals, un a Casa de 
Cultura 1 d’Octubre i un altre al Pavelló, en record 
a totes les víctimes i supervivents d’aquesta lacra 
de la nostra societat. La violència de Gènere té 
massa formes, i aquí en vam deixar patent una, 
els FEMINICIDIS. Per recordar-les sempre, per 
reconèixer la força, el coratge i valentia de les 
supervivents i de les que han estat assassinades, 
de les que han trencat el seu silenci i de les que 
lluiten cada dia per fer-ho. Seguirem treballant 
per una societat feminista, lliure de patriarcat, on 
les dones seguim vives i amb vides dignes.

El mateix dia que es va dur a terme aquest acte 
vam lamentar l’assassinat d’una noia de 26 anys 
a Tenerife.

PROU! SI ENS TOQUEN A UNA ENS TOQUEN A 
TOTES!! GERMANES, NO ESTEU SOLES!

Aquest cop a més a més per fer el mural vam 
comptar amb la col·laboració del CAU, qui va 
dedicar l’activitat del dissabte 23 a la tarda, a la 
 confecció d’aquest mural i a treballar sobre la 
 violència de gènere.

Dimarts 26 Novembre vam gaudir d’un taller de 
Mindfulness “DONA CONNECTA AMB TU MATEIXA.”, 
de la mà de la Gemma Morató i acompanyat de 
música al piano per la Maite.

Una estona connectant amb nosaltres ma teixes, 
amb consciència plena, posant atenció desapas-
sionada als pensaments, les sensacions corpo-
rals i el nostre entorn, sense jutjar si són els ade-
quats o no. Sense preocupar-nos pels problemes, 
de les seves causes i les seves conseqüències, ni 
buscar solucions.

Dimecres 27 de novembre, a través d’un 
taller d’expressió artística vam deixar constant 
que la violència de Gènere té moltes formes. 
La violència exercida sobre el cos de la dona 
n’és una. Els estereotips estètics, la utilització 
comercial del nostre cos, la sexualització del 
nostre nu. A través dels nostres dibuixos des-
cobrim que les dones tenim cossos molt diver-
sos i apa reixen debats molt enriquidors. A més 
de debats intergenera cionals, ja que l’activitat 

LA NORMATIVA DEL TABAC I ELS ESPAIS D’OCI I RESTAURACIÓ
L’Agència de Salut Pública de 

Catalunya realitzarà una campanya 
per reforçar l’aplicació de la Llei 
antitabac a les terrasses de bars i 
restaurants.

Per continuar millorant la salut 
de la població és necessari asse-
gurar el compliment de la norma-
tiva sobre tabac. En aquest sentit, 

l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya reforçarà les seves activitats 
d’inspecció iniciant una campanya 
intensiva a partir del febrer, coinci-
dint amb hores de màxima afl uèn-
cia i per un període de tres mesos, 
posant especial èmfasi en la vigi-
lància de la prohibició de fumar 
en espais externs, però que no 

poden considerar-se a l’aire lliure. 
Els resultats obtinguts del grau 
de compliment de la prohibició de 
fumar en terrasses cobertes serà 
determinant perquè el Departament 
de Salut inclogui noves restriccions 
al consum del tabac a la futura Llei 
d’addicions que es troba actualment 
en fase d’elaboració i redacció.

DONACIÓ DE SANG
Èxit a la jornada de donació de sang que es va realizar el 19 de gener de 

2020 en el CAP. 28 donants, 5 nous donants i 3 que no en van poder donar.
Gràcies a tothom i fi ns la propera!

ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
TINENÇA D’ANIMALS

Des de la Regidoria de Sanitat 
d’aquest Ajuntament, estem elabo-
rant una nova Ordenança Reguladora 
de la Tinença d’Animals, disposant en 
aquests moments d’un esborrany ini-
cial del text de la futura Ordenança, 
elaborat pels serveis tècnics munici-
pals de l’Àrea de Salut Pública.

L’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall disposa d’una ordenança 
municipal de tinença d’animals, apro-
vada defi nitivament el 30 de juliol de 
1997 i modifi cada, parcialment, en 
data 6 de desembre del 2000. 

Tanmateix, la regulació vigent ha 
quedat obsoleta i es requereix la 

redacció d’una nova ordenança ajus-
tada a la legislació vigent de rang 
superior. 

Així mateix, en ocasions, la manca 
de responsabilitat d’alguns propie-
taris d’animals provoquen proble-
mes en la convivència veïnal. Per 
això, es vol redactar una ordenança 
que reguli les mesures que garan-
teixin una relació saludable dels ani-
mals amb les persones en l’aspecte 
higienicosanitari, i també una efi caç 
protecció dels animals, adequant el 
seu contingut a la vigent normativa 
en matèria de protecció dels ani-
mals a Catalunya. 

Servei a les persones
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AMPLIACIÓ TÈCNIC SERVEIS SOCIALS

El CCVOC amplia el nostre depar-
tament de Serveis Socials, que es 
tradueix amb un treballador social 
més, 3 dies a la setmana.

0,7%

L’Ajuntament destina part del 0,7% 
del pressupost municipal a l’entitat 
Open Arms.

El representant de l’entitat Òscar 
Camps, ens fa arribar una carta on 
es justifi ca i ens explica el que s’ha 
fet amb aquesta subvenció.

L’altra part del 0,7€ es destina a 
l’entitat UNO+UNO+, pel seu projecte 
GÀMBIA, en el qual també hi parti-
cipa la nostra escola.

aquesta vegada es realitza al Casal de la Segona 
Joventut, i així apropem les inquietuds del Cer-
cle de Dones a un altre sector de la població. El 
taller el va impartir Cooperativa La Sal “TOTES 
DIFERENTS, LLUITANT PER LA IGUALTAT” i part 
d’aquests dibuixos estaran penjats a la Casa de 
Cultura 1 d’Octubre.

Dijous 28 de novembre es va oferir un taller de 
titelles a l’escola. Agrair la col·laboració de l’Es-
cola Josep Gras, direcció i equip de mestres, per 
donar-nos l’oportunitat que aquest taller arribés 

a més nens i ajudar-nos amb la sensibilització 
dels més petits. Es va interpretar el conte “CUA 
DE SIRENA” de l’Alba Barbé, per part de les mera-
velloses Titelles de la Ruth Garcia. Totes dues 
dones Llorençanes.

Va ser un taller no obert al públic que es va rea-
litzar dins de l’horari escolar.

Divendres 29 de novembre, vam posar fi  als 
actes entorn al 25N, amb un taller d’autodefensa, 
impartit un cop més per OUR SITE SOLUTIONS, 

on vam aprendre algunes nocions de com actuar 
davant una agressió física.

Un cop més agrair la feina feta, sempre amb 
molta il·lusió, per part del Cercle Obert de Dones. 
I a la resta d’entitats i persones que han ajudat a 
commemorar a totes les víctimes i supervivents, 
i sensibilitzar sobre aquesta lacra de la nostra 
societat. Gràcies també al Cau AEIG SET, a l’Escola 
Josep Gras i al Casal de la Segona Joventut per 
fer que aquestes activitats s’obrissin més, a molta 
més gent.

XERRADES INFORMATIVES PER A MAJORS 
65 ANYS

El 15 de gener i el 6 de febrer, es duen a terme dues xerrades informatives 
per a majors de 65 anys, amb el suport del CCVOC, al Casal de la Segona 
Joventut.

La primera “RECURSOS I PRESTACIONS PER A GENT GRAN”, dóna tota la 
informació perquè coneguin què tenen al seu abast pel seu futur i el dels 
seus.

La segona, “JO DECIDEIXO QUE PUC FER-HO”. On es parla de l’envelliment 
actiu i quines són les activitats d’oci que més els interessen. S’analitzen els 
qüestionaris que es van enviar a les seves cases sobre el temps d’oci.

GRUP DE SUPORT A LA CRIANÇA I POST PART
Tots el dijous de 10:30 a 12:00 a la Casa de Cultura 1 d’Octubre, podreu 

trobar un espai per compartir les tasques de cures i les inquietuds entorn 
a la criança. Acompanyades de la mà de la Natàlia i obert a mares, pares i 
embarassades.
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TIC’s (Noves tecnologies)

TRÀMITS PER INTERNET

L’AJUNTAMENT IMPULSA L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
L’ajuntament de Sant Llorenç Savall, disposa en el web municipal, d’un 

espai on pots realitzar els teus tràmits, sense que t’hagis de desplaçar. Con-
necta’t a l’Administració Electrònica i estalvia viatges i temps.

PER COMENÇAR, NECESSITES...
1. Un terminal mòbil, ordinador o tauleta amb connexió a Internet
2. Un mitjà d’identifi cació electrònica:

- un certifi cat digital, que requereix una instal·lació en el mòbil, tauleta 
o ordinador (idCAT, FNMT, @Clave, etc)

- o un idCAT mòbil (no requereix instal·lació ni cal recordar cap contrasenya)

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DIGITAL I PER A QUÈ EL NECESSITES
Un certifi cat digital és un document electrònic emès per una autoritat de cer-

tifi cació, que garanteix la teva identifi cació davant les administracions públi-
ques i et permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques.

A més d’identifi car-te, pots signar els documents electrònics amb la 
mateixa validesa legal que la signatura manual.

Hi ha diferents certifi cats digitals mitjançant els quals, et pots identifi car: 
idCAT, idCAT mòbil, DNI electrònic, Certifi cat Digital de la FNMT, @Clave entre 
altres.

COM POTS ACONSEGUIR UN CERTIFICAT DIGITAL?
A banda d’altres certifi cats digitals que pots obtenir d’altres administra-

cions, a l’ajuntament de Sant Llorenç Savall, et podem gestionar l’alta del 
teu idCAT. T’expliquem com fer-ho:

La forma més ràpida d’obtenir-lo, és entrant a la web: www.idcat.cat, 
omplir un senzill formulari i un cop fet això, hauràs de comparèixer amb el 
teu DNI (vigent) a l’Ajuntament per validar la teva identitat. Seguidament, ja 
podràs descarregar-te el certifi cat al teu ordinador i utilitzar-lo. També pots 
venir a la Ofi cina d’Atenció al Ciutadà, i t’ajudarem a sol·licitar-ho.

En la web www.idcat.cat hi trobaràs tota la informació sobre la sol·licitud, 
renovació, revocació, usos, etc. d’aquest certifi cat digital.

idCAT MÒBIL
Com a alternativa a l’ús dels certifi cats digitals, l’idCAT Mòbil és un sis-

tema segur d’identifi cació i signatura electrònica, que no requereix la instal-
lació de cap programari ni recordar cap contrasenya.

Es basa en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot uti-
litzar per a identifi car-se en la majoria de tràmits amb les administracions 
catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Aquest sistema, únicament requereix un registre en la Base de dades de 
la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Pots fer el registre a través 
d’aquest enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/

Més informació sobre l’idCAT mòbil: 
https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/

Ara ja pots accedir a https://www.savall.cat/serveis-i-tramits/tramits-
i-gestions/, i realitzar els teus tràmits electrònicament. En cas que no trobis 
el tràmit que necessites, pots utilitzar la “Instància genèrica”.

BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA!!!

L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL APROVA EL “PLA DE DESPLEGAMENT 
D’UNA XARXA D’ACCÉS DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ SAVALL” 
PRESENTAT PER LA OPERADORA CINGLES COMUNICACIONS S.L.

L’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall ha aprovat en data 21 de 
novembre de 2019 el “Pla de Desple-
gament d’una xarxa d’accés de fi bra 
òptica al municipi de Sant Llorenç 
Savall” presentat per l’operadora 
Cingles Comunicacions SL.

Aquest Pla proposa un disseny de 
la xarxa basat en nodes que agrupa-
ran al seu torn un o diversos sectors, 
els quals han estat escollits seguint 
criteris de continuïtat i infraestruc-
tures existents, atenent a la menor 

estesa i impacte possible. El sectors 
previstos són: 
1- Nucli urbà
2- Zona Industrial del Vapor
3- Zona Industrial Ponsferrer
4- Urbanització Comabella
5- Zona Industrial del Riu Ripoll
6- Urbanització Les Marines
7- Sector rural dispers Vall d’Horta

Un cop aprovat el pla de desple-
gament, Cingles Comunicacions SL 
estima que iniciarà aviat la seva exe-
cució en els termes legalment previs-

tos (un cop presentada la preceptiva 
Declaració Responsable d’acord amb 
la Llei General de Telecomunica cions, 
i hagi obtingut les llicències que 
siguin preceptives) amb la previsió de 
realitzar en un primer terme el des-
plegament en els sectors 1, 2, 3 i 4.

El pla preveu realitzar el desplega-
ment en “paral·lel” a la xarxa ja exis-
tent. En espais públics, s’utilitzaran 
preferentment les canalitzacions 
soterrades existents. En els casos 
en que no existeixin canalitzacions 

disponibles, el desplegament es rea-
litzarà aeri o per façana seguint els 
traçats prèviament existents. Dins 
de les propietats i edifi cacions pri-
vades, el pla preveu realitzar el des-
plegament utilitzant les infraestruc-
tures comuns de telecomunicacions 
dels edifi cis que en tinguin, mentre 
que en aquells edifi cis que no en tin-
guin es podrà fer el desplegament 
per l’exterior, o bé per façana o bé 
per estesa aèria. 

Urbanisme
Informació del Departament d’Urbanisme, en relació a la Pròrroga de 
llicències d’obra caducades a partir de l’1 de gener de 2008 

El passat 30 de desembre es va publicar al DOGC el Decret Llei 17/2019, 
de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que 
preveu en la seva disposició addicional segona una nova pròrroga extraordi-
nària de llicències d’obres ja caducades. La norma va entrar en vigor el dia 
31 de desembre de 2019.

Situacions en les quals es pot sol·licitar pròrroga:

Les persones titulars de llicències d’obres caducades a partir de l’1 de 
gener de 2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en 
 matèria d’edifi cació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable, poden 
sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les 
 circumstàncies següents:

a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no van 
poder fi nalitzar-les en els terminis fi xats per causa de la conjuntura de 
crisi econòmica en el sector de la construcció. 

b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifi ci, i l’adaptació de les obres execu-
tades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria 
d’edifi cació i d’habitatge aplicable resulta inviable econòmicament. 

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament 
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la 
pròrroga.

Terminis previstos:

Les persones titulars d’aquestes llicències disposen d’un termini d’1 any 
a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei per sol·licitar-ne la rehabilitació 
i la pròrroga. Per la seva banda, el termini màxim de pròrroga de les llicèn-
cies serà fi ns el 31 de desembre de 2022.

Transcorreguts aquests terminis sense haver presentat la sol·licitud, o bé 
sense haver fi nalitzat les obres autoritzades, els titulars restaran obligats a 
enderrocar l’edifi ci inacabat, per a la qual cosa disposaran de màxim 1 any.
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Turisme
CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

La Carta Europea de Turisme Sostenible en 
Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa 
de la Federació EUROPARC que té com a objectiu 
global promoure el desenvolupament del turisme 
en clau de sostenibilitat en els espais naturals 
protegits d’Europa. La CETS és un mètode i un 
compromís voluntari per aplicar els principis de 
turisme sostenible, orientant als gestors dels 
espais naturals protegits i a les empreses per 
defi nir les seves estratègies de forma participada.

Benefi cis de la CETS
Benefi cis per als espais protegits:
Una base per reforçar les relacions amb les 

parts interessades en el turisme local, i el sector 
turístic en general;

L’oportunitat d’infl uir en el desenvolupament 
turístic de la zona;

Una millor imatge en l’escenari europeu com a 
zona dedicada al turisme sostenible;

Oportunitat de desenvolupar relacions públi-
ques i despertar la consciència dels visitants a tra-
vés dels mitjans de comunicació locals i nacionals;

Oportunitat de treballar amb altres espais de la 
xarxa de la Carta Europea i aprendre d’ells;

Assessorament pràctic tant a nivell intern com 
extern, que dóna accés a noves idees i millo-
res i major credibilitat davant potencials socis 
fi nancers.

Benefi cis per a les empreses:
Les empreses augmentaran i mantindran la 

seva rendibilitat a través de:
Una major satisfacció del visitant i la repetició 

de la seva visita;
La reducció dels costos d’explotació mitjançant 

auditories i l’ús sostenible dels recursos (energia, 
aigua, etc.);

Retenir la despesa del visitant en l’economia 
local mitjançant l’ús de productes gastronòmics 
locals i altres productes distintius, així com amb 
la promoció d’activitats, festivals i costums locals;

Un compromís amb el personal de l’espai 
protegit i altres parts interessades locals en el 
 desenvolupament conjunt de l’estratègia turística 
de la zona;

Ser reconeguda a nivell europeu o el desen-
volupament de noves oportunitats comercials 
mitjançant:

- l’accés a nous clients atrets pels espais 
protegits,

- una nova oferta orientada cap al descobri-
ment del medi ambient,

- la creació d’una oferta fora de temporada,
- el treball amb altres sectors econòmics locals 

i la compra de serveis i productes locals,
- un bon coneixement de la freqüentació turís-

tica en l’espai protegit i de les previsions 
futures de clients potencials,

- una millor organització del turisme en el con-
junt del territori,

- una informació de qualitat sobre l’espai 
protegit.

D’igual forma, és un bon avantatge comercial 
poder informar els clients, en el material promo-
cional i en el servei al client, que una empresa 
és col·laboradora acreditada d’un espai protegit 
al qual s’ha concedit la Carta.

Via pública
A fi nals de l’any 2019 es van instal·lar fanals 

en el terreny situat entre Ronda Vallès i c/Josep 
Albagés, una reivindicació veïnal de feia uns anys.

També s’ha posat nova il·luminació en un dels 
trams del c/Barcelona.

En el mes de gener es va dur a terme la retirada 
de tots els semàfors que hi havia a la carretera 
B-124 dins del nostre municipi.

S’han instal·lat nous senyals de trànsit a Les 
Marines.

S’han realitzat obres de treballs d’adequació de 
la parcel·la municipal situada sobre la Residèn-
cia de Gent Gran, per part de l’empresa Marsal 
Excavacions, S.L. per l’import de 2.061,84€ (I.V.A 
inclòs).
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Entitats i Societat
GRUP PESSEBRISTA DE SANT LLORENÇ SAVALL

De l’inici dels actes del 30è Aniversari de 
la Coral Els Emprius que varen tenir lloc el 
desembre de l’any 2018 i gener del 2019, 
va sortir la idea de realitzar un tema pesse-
brístic, aprofi tant que un dels seus cantaires, 
Pere Castellví, formava par del Grup Pesse-
brista de Castellar del Vallès. El president de 
la Coral Lluís Jo, va cercar un grup d’afi cio-
nats amb molta traça i es va organitzar la 1a 
Mostra de Pessebres de Sant Llorenç Savall 
amb la col·laboració del Grup Pessebrista de 
Castellar del Vallès, al local de l’antic Ajun-
tament, al carrer Canigó, juntament amb una 
exposició històrica dels 30 anys de la Coral, 
tot plegat amb força èxit.

Aquest any el Grup ja format com a Grup 
Pessebrista de Sant Llorenç Savall, ha orga-
nitzat la 2a Mostra de Pessebres, també 
amb la col·laboració del Grup Pessebrista de 
Castellar, amb dos diorames grans i un de 
petit. També dos diorames grans i un de més 
petit realitzats pel grup de Sant Llorenç, un 
d’ells ha estat l’estrella de l’exposició, doncs 

ha representat l’estampa exacta de la plaça del 
poble, en “temps nadalenc”, amb l’Església del 
Poble amb el seu campanar i edifi cis adjacents, 
amb efectes de nit i dia i amb sons del campa-
nar. El segon gran, amb una nit estrellada, “Nit de 
Reis” amb un paisatge àrab i amb efectes espe-
cials per a veure els Tres Reis, a sobre dels seus 
camells. I un de més petit, representant el Naixe-
ment, en un paisatge del Marquet de la Roca.

Els dos diorames grans de Castellar, un de 
l’interior del Castell de Cardona amb un treball 
magnífi c sobre guix amb suport de poliestirè, 
representava l’anunciació a Maria. I l’altre amb 
un paisatge de la muntanya de Sant Llorenç, fet 
tot de “poliestirè”, hi corria un tren amb efectes 
també de nit i capvespre amb sons ferroviaris, 
amb gran expectació per als visitants, sobretot 
per als més xics, que anaven de bòlid per veure’l 
passar per un túnel i aparèixer en un bosc i parar 
a l’Estació del Nord, doncs simbolitzava l’arribada 
de la família per celebrar el Nadal, amb un esce-
nari Nadalenc amb pessebre i arbre de Nadal.

La mostra d’aquest any, ha tingut molt èxit, 
amb la visita d’unes 700 persones. És important 
subratllar la sala d’exposicions que l’Ajuntament 
ha habilitat, l’antic Celler, que ha resultat ser un 
lloc molt bonic i encertat.

Aquesta exposició ha estat possible gràcies al 
treball amb molta afi ció del Grup: Teresa Cada-
falch, Carmelo Madera, Josep Mª Calvet, Marisa 
Diaz, Joan Roma, Maria Lorente, Lluís Jo, Ricard 
Serra i els Pessebristes de Castellar del Vallès, 
Pere Castellví i Francesc Ferrer.

Cal donar també les gràcies a l’Ajuntament de 
Sant Llorenç, per la seva col·laboració, no tan sols 
pel local, sinó també per la tasca d’informació i 
divulgació de l’exposició. 

Esperem que aquest Grup Pessebrista tingui 
continuïtat perquè puguem seguir gaudint per les 
festes de Nadal i Any Nou, d’aquestes obres tan 
elaborades i boniques de visitar.

Biosfera salut
Encetem un nou espai de la mà de l’Àngel Perera.

PARLEM DEL QUEFIR: A www.biosfera.cat 
hi ha muntat un club del quefi r, o sigui facilitem 
un espai virtual de trobada per buscar i repartir 
nòduls per fer-se’l a casa cadascú. Apunteu-vos 
fent un comentari amb el vostre e-mail per deixar 
constància a la llista d’espera i poseu-vos d’acord 
entre vosaltres.

Expliquem com funciona tota aquesta història 
del quefi r:

ORIGEN: Caucas (Geòrgia, Armènia), frontera 
natural entre Europa i Àsia. Marco Polo al segle 
XIII, ja el mencionava com el causant que la gent 
habitant d’aquella regió visqués molts anys.

QUÈ ÉS? El quefi r és un ferment (fong) en 
forma de nòduls, compost per diferents llevats i 
bacils que fermenten la llet mitjançant una reac-
ció lacto-alcohòlica, a diferència del iogurt que 
només és làctica.

EI quefi r és també el producte resultant de la 
fermentació. Té textura de iogurt, i és el que es 
pren i té benefi cis sobre la salut.

BENEFICIS: Sempre ha existit la controvèrsia 
sobre si l’ésser humà adult ha de consumir llet 
de vaca o no, ja que hi ha molta gent que té pro-
blemes per digerir-la. A partir de la pubertat per-
dem un enzim (renina) que és la que ens permet 
assimilar-la.

El quefi r al ser un producte pre-digerit, té una 
digestibilitat molt alta, ja que el quall està fraccio-
nat en partícules molt petites.

Afavoreix moltíssim la fl ora intestinal (la rege-
nera), pel que s’aconsella prendre’n després de 
gastroenteritis, diarrees o tandes d’antibiòtics 
que destrueixen tota la fl ora.

Augmenta la secreció del sucs digestius, afavo-
reix la digestió, estimula el peristaltisme, elimina 
els gasos intestinals, indicat per les úlceres d’es-
tómac, el restrenyiment i intoleràncies gàstriques.

S’aconsella en els herpes, anèmies, problemes 
hepàtics, ajuda a la producció de les vitamines del 
grup B i a neutralitzar el colesterol, etc... També 
aplicat de manera tòpica va bé per la psoriasis.

El quefi r de 24 hores actua com a laxant i el de 
36 com a astringent.

COM PREPARAR-LO: Es posen els nòduls en 
un pot de vidre ben net, s’hi afegeix la llet (si és 
fresca millor) a temperatura ambient, no freda, i 
sense omplir el pot del tot, es tapa i es deixa en un 
lloc fosc a temperatura ambient.

Al cap de 48 hores, es cola, el líquid resultant es 
pren i els nòduls es tornen a posar amb llet i altra 
vegada es fa el mateix circuit.

El quefi r resultant si no es pren de seguida, s’ha 
de guardar a la nevera màxim 4 dies.

El nòdul va creixent i quan se’n té massa es 
comparteix amb altres persones.
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ESCOLA JOSEP GRAS
ESPAIS DE LLIURE CIRCULACIÓ

COLLA DE GEGANTS
Bateig del gegantó del Mestre Gras

El divendres dia 24 de gener 
vam rebre la visita de les mes-
tres que formem part del 
Seminari de Coordinació 0-6 
del Servei Educatiu del Vallès 
Occidental VIII que recull les 
poblacions de Castellar del 
Vallès, Sentmenat, Sant Llorenç 
Savall, Polinyà i Palau-solità i 
Plegamans. 

L’objectiu era conèixer el fun-
cionament, l’organització dels 
espais, de l’horari i dels grups, 
com també la metodologia glo-
balitzada i els espais de lliure 
circulació del grup de petits de 
la nostra escola (3, 4 i 5 anys).

La visita es va realitzar al mig-
dia i l’assistència va ser molt 
gran, venint mestres de les dife-
rents escoles de les poblacions 
abans esmentades. La Lluïsa 

Pascuet i la Carina Figueras van ser 
les encarregades d’explicar el funcio-
nament dels Espais de Lliure Circula-
ció del matí els quals estan distri buïts 
en cinc: Sensacions (sorrera i gra), 
Construccions, Art, Simbòlic i Bellu-
ga’t (aula de psico). Es va explicar 
que l’objectiu dels espais és comú, 
va més enllà del què a cada espai es 
pot aprendre, ja que en tots es treba-
lla l’autonomia, el treball de grup, el 
gaudir de les activitats realitzades, 
l’aprendre a aprendre. I per aquest 
motiu es respecten les preferències 
de les i els alumnes, tot i que les 
mestres convidem a que provin altres 
espais si sempre estan al mateix. 

Les mestres ho van trobar molt 
interessant i ens van dir que havien 
tret moltes idees aplicables a les 
seves escoles i ens van felicitar per 
la tasca que estem portant a terme.

Acabada la nostra estimada 
(però esgotadora) Festa Major 
d’Hivern, no ens ha quedat un 
altre remei que carregar una 
mica les piles i, com que som 
geganters, la nostra manera de 
fer-ho és treballant encara una 
mica més.

Com hem estat fent els darrers 
anys, la colla hem organitzat el 
Quinto de Nadal al Casal d’Avis. 
Per cert, moltíssimes gràcies per 
col·laborar sempre! Les tardes i, 
aquest any, vespres escollits han 
estat d’allò més plens de premis, 
cantarelles típiques d’aquest joc 
i molt bon humor.

També hem acompanyat a 
SSMM els Reis d’Orient a la 
seva cercavila pel poble, amb 
la mateixa il·lusió que els més 
petits de la casa, i amb moltes 
ganes d’animar una mica més la 

festa i col·laborar en tot allò que faci 
més rica la vida cultural de la nostra 
localitat.

I l’any s’ha acabat, però n’ha 
començat un altre ple de reptes i 
sorpreses.

La nostra primera sortida ha estat 
a Gualba, on vam gaudir de la com-
panyia d’altres colles i de la seva 
Festa d’hivern. Ens van tractar a cos 
de rei i, si ens hi tornen a voler, de 
ben segur que hi tornarem.

Però el millor de tot ha estat la 
presentació en societat del nostre 
gran projecte: el gegantó del Mestre 
Gras. Ha estat un dia rodó, acompa-
nyats de les colles d’Ullastrell i Rubí 
(padrins del nou membre de la famí-
lia gegantera) i de molta altra gent 
que ha volgut compartir un matí ple 
d’emocions al nostre costat. 

Fins la propera... Salut i Fal·lera!
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES MARINES

CORAL POLIFÒNICA ELS EMPRIUS

L’associació de veïns conti-
nuem gestionant amb l’ajun-
tament les mancances de la 
urbanització:

Volem destacar les principals 
accions que ja hem assolit:
-  S’ha desmuntat l’estructura 

metàl·lica de la pista.
-  S’han instal·lat dues porteries.
-  La neteja de la vegetació dels 

terrenys, que amb el reque-
riment fet des de l’ajunta-
ment s’ha aconseguit en part. 
Estem a l’espera del segui-
ment per part del tècnic de 
medi ambient.

Seguim treballant per aconseguir:
-  Millorar el servei de la Valle-

sana i el servei de transport 
escolar. L’actuació principal 
la volem conduir a resituar 
la marquesina a l’alçada dels 
WC, al Passeig de Les Marines.

 D’aquesta manera el bus podria 
maniobrar correctament i s’evita-
rien els perills que comporta que 
actualment es deixi els passat-
gers a la carretera (havent de cre-
uar per la carretera, sense pas de 
vianants ni senyals d’entrada a la 
urbanització que indiqui la reduc-
ció de velocitat obligatòria). També 
permetrà que els joves estudiants 
de Les Marines puguin baixar quan 
el bus vagi de pujada (direcció 
Sant Llorenç), ja que actualment 
han d’esperar a que el bus circuli 
de tornada a Castellar (no tenim 
parada de camí a Sant Llorenç).

-  Per increïble que sembli no tenim 
parada de bus per anar al poble 
des de Les Marines.

-  Millorar la visibilitat de la sor-
tida de vehicles de Les Marines 
a la carretera B-124, que és molt 
arriscada i sovint perillosa. Hem 

fet diferents propostes de solu-
cions: retirar el mur de pedra que 
hi ha sortint de la urbanització a 
l’esquerra direcció Sant Llorenç, 
col·locar restriccions per la veloci-
tat (semàfors, baden).

-  Senyalitzar, amb un rètol, l’en-
trada de la urbanització des de la 
carretera.

-  Pavimentar un pas des del carrer 
de la Roca fi ns al passeig les Mari-
nes, que actualment no és transi-
table. Aquesta vorera serviria en 
cas d’incendi com a passadís fi ns 
el punt de trobada al passeig Les 
Marines.

-  Millorar el manteniment de les 
voreres no pavimentades i car-
rers. Molt sovint, quan plou, l’ai-
gua arrossega pedres i restes 
vegetals que queden als carrers 
durant molt de temps i la màquina 
que escombra no les pot netejar. 

 Creiem que el més efi cient seria 
col·locar totes les voreres de la 
urbanització amb una fi lera de 
blocs als terrenys no construïts 
per tal que no s’embrutin els car-
rers quan plou i evitar el col·lapse 
del clavegueram.

-  Millorar el sistema de correu, 
sobretot els certifi cats.
Malauradament la majoria d’a-

questes actuacions ja fa anys que es 
reivindiquen i són molt necessàries 
per al conjunt de veïns i veïnes que 
hi vivim. 

Demanem, arrel de la situació 
d’alertes meteorològiques de les 
darreres setmanes, que Les Marines 
som també veïns del poble.

Associació de Veïns de Les Marines de 
Sant Llorenç Savall

aavvlesmarines@gmail.com
Bústia 63 de la urbanització

Concert de Nadal
El passat 22 de desembre, la 

Coral Polifònica Els Emprius va 
oferir el tradicional concert de 
Nadal a l’església parroquial de 
Sant Llorenç Savall.

Aquest concert dóna inici a 
una nova etapa en la vida de la 
coral que, després de 30 anys, 
ha rejovenit la seva direcció en 
mans de la vilatana Neus Roma 
Marfà, que desitgem ens faci 
gaudir de les cançons i la música 
com hem fet tots aquests anys.

El concert va ser a capella, 
sense acompanyament instru-
mental, i es van interpretar vuit 
nadales molt conegudes pel 
públic assistent i tres espirituals 
negres cantades en anglès.

Entrega de la panera
Fa anys que la coral sorteja 

una panera amb productes del 
comerç local. Aprofi tem l’oca-
sió per agrair als comerços col-
laboradors la seva bona predis-
posició i a la botiga de mobles 
del carrer Nou, que ens l’hagi 
exposat al seu aparador.

Enguany la guanyadora ha 
estat la Mercè Salvó, de Cal 
Llauner, amb el número 845 

coincident amb les tres darreres 
xifres de la «Grossa de Cap d’Any», 
sortejat el 31 de desembre.

És per a nosaltres una satisfacció 
poder-la entregar cada any.

Animem tothom a cantar
L’èxit i la continuïtat de la coral al 

nostre poble està a les mans, a les 

veus podríem dir, de totes i tots. Els 
que tingueu el «cuquet» de cantar, no 
us ho penseu dues vegades i veniu 
als assajos que fem cada dimarts de 
2/4 de 10 a les 11 del vespre, a la 
casa de cultura 1 d’Octubre.

Allà assagem i ens ho passem 
molt bé. Tothom hi és benvingut/da.

Proper concert
El proper concert està previst 

fer-lo entre els mesos de Maig i Juny, 
en una data encara per concretar.

Us hi esperem!
Visca la música!
Sant Llorenç Savall

 

horaris
· AJUNTAMENT L’horari d’atenció al públic 

de l’Ajuntament és de dilluns a divendres de 
8 a 14 h

· JUTJAT DE PAU Ubicat a l’actual Ajunta-
ment. Tots els DIMECRES d’11 a 13 h

· CAP L’horari del Centre d’Atenció Primària 
és de dilluns a divendres de 8 a 14 h

· DEIXALLERIA 
De dilluns a divendres de 15 a 18 h 
i els dissabte de 9 a 14 h

· PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC 
Ubicat a l’Ajuntament.
Tots els dissabtes, diumenges i festius, 
de 10 a 14 h
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CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Hola amics del casal,

Malgrat els dies passats... com esteu després dels excessos de les 
festes de Nadal? Recuperats? ...com que explicar les coses que vindran 
és molt complicat, perquè segur que fem tard, us diem les activitats 
que fem.

-  Festa major d’hivern: vàrem fer “cantar el lloro” amb una gran assis-
tència de públic; també es va fer un campionat de petanca, ajornat, 
per la pèrdua d’un soci molt vinculat amb aquesta activitat. També es 
va fer un molt bon esmorzar per a tots els participants.

-  Marató de TV3. Com és tradicional, el Casal va col·laborar amb la 
recapta de diners. Va venir el grup instrumental “Estructures varia-
bles” de Barcelona. Varen ser molt poquets però tenen molts recursos 
i el públic s’ho va passar d’allò més bé. Vàrem recollir 504€. Moltes 
gràcies a tots.

-  Sopar de cap d’any. Sembla ser que tothom va quedar molt satisfet del 
sopar malgrat va resultar una mica lent el servei. Les actuacions molt 
divertides i fantàstiques. Érem 80 comensals. El ball, per a alguns, fi ns que 
el cos els hi va dir prou.

Per activitats properes, us anirem informant mitjançant els cartells, no 
us faci mandra mirar-los que si no perdeu “passada”. Tindrem Carnes-
toltes, balls, excursions, cantades del lloro, Revetlles de Sant Joan i Sant 
Jaume, etc...

També va venir el Dr. Carmona a fer-nos la xerrada anual i va tractar sobre 
els avantatges de les vacunes. Gran assistència de públic.

Les excursions d’un dia, un èxit total.

Crec que no ens deixem res. Fins el proper Savall!! 
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GRUP DE PEDRA SECA BALLESTAR
10 anys, 100 barraques

Barracaires,

Diumenge passat fi nalment 
vam restaurar la barraca doble 
de Pregona 1.0 una barraca 
que paga la pena de visitar 
(pel camí podeu visitar el dol-
men i la balma dels Corralots 
d’Agramunt), una barraca única 
que per cert: té vacant la plaça 
d’apadrinament!

Amb aquesta construcció 
s’as soleixen 100 barraques 
re construïdes al nostre terme, 
xifra que em sembla prou signi-
fi cativa si és té en compte que 
a dia d’avui portem localitzades 
472 barraques de vinya a Sant 
Llorenç.

Amb aquesta barraca obrim 
un nou període de treball pel 
que fa al patrimoni en pedra 
seca a St Llorenç: a manca de 
la barraca doble de la Serra de 
la Codina, es pot dir que les bar-
raques més característiques del 
terme (creus i dates gravades, 
treballs molt acurats de pedra 
en sec, conjunts de barraques 
visitables fent ruta etc.) han 
estat rehabilitades.

Tot aquesta tasca no tindria 
massa sentit si els padrins i 
el veïnat de St Llorenç no en 
seguim tenint cura, perquè va 
ser justament l’abandonament 

allò que les va malmetre i perquè 
és un patrimoni el manteniment del 
qual escapa a les possibilitats de les 
propietats i de les administracions (a 
CAT ja hi ha comptabilitzades més de 
21.000 d’aquestes construccions).

Penso que les barraques de vinya 
són uns elements que ajuden a reva-
loritzar el nostre paisatge, caracte-
ritzen el territori, expliquen la seva 
gent i també el nostre passat més 
recent.

Enhorabona a tots els qui heu par-
ticipat d’una manera o altra.

Seguim.

Jordi Guillemot
Grup de Pedra Seca Ballestar
www.caudelguille.net

D I G U E S  L A  T E V A !
Aquest 2020 es compleixen 100 anys del 

naixement d’una colla d’homes que en edat 
prematura, els varen cridar a fi les per anar a 
defensar uns ideals... o no. Els de la “Quinta 
del BIBERÓ”. Entre ells n’hi havia tres (que jo 
conegui) que varen néixer, viure i morir al nos-
tre poble de Sant Llorenç Savall. Ells eren el 
Silvestre Rovira Caba, el Jaume Salvó Gibert i 
el Llorenç Roma Torra.

Dic edat prematura perquè tenien tan sols 
17 anys i sense previ avís i sense cap mena 
de preparació, els donen fusell i els envien al 
front de la “Batalla de l’Ebre”.

Varen veure i viure tota mena de desgràcies 
i penúries.

Ells pregaven perquè mai els seus fi lls i néts 
visquessin una cosa tan terrible i dramàtica.

Podria explicar moltes anècdotes que 
varen viure, per exemple travessar el riu Ebre 
nedant, per dirigir-se a peu cap a casa quan 
les tropes guanyadores els haguessin massa-
crat al camp de batalla.

M’agradaria compartir un escrit que un d’ells 
va dedicar al seu bon company i amic al cap de 
molts anys d’haver viscut aquell calvari. El text 
està transcrit tal i com ell el va escriure.

Drama sagnant viscut a la BATALLA DE L’EBRE
Juliol del 1938

Amb horror recordo encara
el destí de quasi infant,
haver hagut d’empunyar una arma
i enfrontar-me amb un semblant.

La nit clara de Sant Jaume
la lluna amb trista claror,
es bressolava al llarg de l’Ebre
mentre creuàvem Ascó.

Carregats i amb gran temença 
caminàrem fi ns matí
enlloc trobàrem defensa
però Gandesa fou el fi .

El tro del canó en llunyania
s’atansava poc a poc,
amagats i amb companyia,
ofegàvem nostres plors.

Esglais de ferits i crits de Mare!!!
ressonaven a l’entorn,
just teníem divuit anys encara
i estàvem enrotllats al front.

Camiller......allà es sentia.
camiller.....tornava a sentir,
però la veu s’esmonyia,
quan la mort se’ls endugué

El cel blau que ens emmirallàvem 
fou cobert de pols i fum,
aus d’acer ens matxacaven
metralla al nostre damunt. 

Crits, renecs, amb gran sarcasme
fou el pa quotidià,
com si déu, el nostre pare,
ens volgués abandonar.

Aquests planys de jovenesa
baptisme que fou de sang,
ha marcat una enteresa,
que generacions recordaran.

Avui asseguts a la falda
ho contem a nostres néts,
de tanta lluita aferrissada,
aixequem junts aquest prec.

Que el Cel de la mà no ens deixi
per no reviure mai més tan dolor,
i llàgrimes de mares ablaneixin
els cors durs, en cors d’amor.

Llorenç Roma i Torra
Dedicat a l’amic i company de fatigues, en Jaume Salvó 

en el seu 65è aniversari.
Sant Llorenç Savall, juny de 1985

Des d’aquí dedico un petit homenatge a tots els que van formar part de la “QUINTA DEL BIBERÓ”.
Cisco Roma i Font
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Inversions

En aquesta legislatura estem tre-
ballant en dues inversions: el ce-
mentiri i el pati de l’Escola Josep 
Gras.

Estem treballant fa mesos en la 
remodelació total del cementiri, a 
fi nals de març esperem tenir ja el 
projecte. La idea és remodelar tots 
els nínxols, fer-lo accessible per 
persones amb mobilitat reduïda i 
deixar la possibilitat de poder-ho 
ampliar en un futur, sempre i quan 
hi hagi necessitat. També es preveu 
posar columbaris. Actualment el 
cementiri es gestiona directament 
des de l’ajuntament però no es dis-
posa d’eines informàtiques ni per-
sones especialitzades en aquests 
serveis. Per tant, la idea que tenim 
és treure a concurs la remodelació 
del cementiri i la seva gestió i que 
l’empresa que guanyi, que haurà de 
tenir experiència en aquest sector, 
faci l’obra i porti la gestió durant els 
pròxims anys.

Un altre projecte que ja està a 
punt de veure la llum, és el projecte 
del pati de l’escola. Esperem tenir 
el projecte acabat en els  pròxims 
mesos i ja hem quedat amb la 
 Generalitat que un cop el tinguem, 
els anirem a veure per estudiar 
vies de fi nançament. Quan tinguem 
la resposta de la Generalitat i la 
Diputació, marcarem el timming 
d’execució.

Seguim!

Grup Municipal d’Esquerra

Sobre pactes, càrrecs i 
poder

Després de les eleccions, la CUP 
Savall va apostar per constituir una 
oposició forta amb JxSLLS i AES per 
tal que ERC governés en minoria, 
hagués d’arribar a pactes de con-
sens amb l’oposició i s’afavorís així 
el debat municipal i la diversitat de 
perspectives i visió.

Tant JxSLLS com AES s’aferraven 
al resultat de les eleccions, ja que, 
segons ells, aquest resultat deixava 
molt clar que la majoria de la po-
blació havia votat un canvi i calia 
que pactéssim les tres forces per tal 
d’excloure ERC del govern.

Des de la CUP Savall, però, teníem 
molt clar que formar govern amb 
dues forces de visió i funcionament 
tan dispars seria insostenible i se-
gurament perjudicial per Sant Llo-
renç, per això ens vàrem mantenir 
en la nostra idea de formar una opo-
sició forta que evités que passés el 
que ja ha passat: pujades brusques 
d’impostos o taxes, professionalit-
zació dels polítics municipals a tra-
vés dels seus sous o pressupostos 
continuistes sense projecte a llarg 
termini…

No deixa de ser curiós que, en 
menys de set mesos, les dues for-
ces que han afavorit que ERC pugui 
governar amb majoria, hagin estat 
justament primer AES i després 
JxSLLS. L’ambició d’ostentar un càr-
rec els ha portat a acceptar pactes 
sabent que tindran molt poca inci-
dència i hauran d’acatar la política 
que dicta ERC.

A vegades es pot fer més feina i 
incidir més des de fora del govern 
que des del govern mateix i aquesta 
via, potser per poc vistosa i exempta 
de protagonismes i càrrecs, no l’han 
volgut explorar.

Del Ple de desembre, ple de re-
trets d’uns contra els altres, en và-
rem sortir ben preocupats; primer, 
per la poca estabilitat dels pactes, 
i després perquè se’ns va presentar 
un nou pacte sense cap acord pro-
gramàtic que l’acompanyés. Això 
sí, ens van deixar molt clar quina 
regidoria i càrrec tindria cada nou 
regidor, però sobre el pacte, sobre el 
programa consensuat, sobre la feina 
a fer, no en sabem res de res. Ente-
nem que primer cal pactar el què 
i després qui, però el nou pacte ha 
començat, senzillament, repartint 
càrrecs i poder.

CUP

Sense perdre-hi més 
temps

En ple extraordinari del 23/12/19 
es va informar per part de l’equip de 
Govern el trencament del pacte que 
tenien establert des de les últimes 
eleccions ERC i AES, i que a l’hora 
s’establia un nou pacte entre ERC i 
JxSLLS.

Per part nostre, no entrarem a 
valorar els encerts o errors sobre el 
pacte inicial i posterior trencament 
d’ambdues formacions, ja que pen-
sem que “la roba bruta es renta a 
casa, i en cas que n’hi hagi, no és la 
nostra”. Aclarim que ERC va oferir a 
JxSllS la incorporació de la forma-
ció al grup de govern, i després de 
valorar-ho en les nostres reunions 
de treball de partit, vàrem decidir 
acceptar la possibilitat de treballar 
pel poble d’aquesta altra mane-
ra. Per altra banda, estem tancant 
acords amb ERC, negociant pla de 
Govern per una millor col·laboració 
en aquesta legislatura.

Nosaltres NO PRENEM LES DECI-
SIONS DE FORMA UNILATERAL, ni 
ara, ni abans de les eleccions, inde-
pendentment de qui hi som o hem 
deixat de ser en el nostre grup. En 
tot moment valorem conjuntament 
quina ha de ser la nostra posició pel 
benefi ci més gran del nostre poble, i 
hem cregut que entrar al govern se-
ria quelcom benefi ciós.

Així doncs, posant-nos mans a la 
feina, Pere Canadell assumeix 1r ti-
nent Alcalde i les regidories de sani-
tat, promoció municipal i turisme. 
Pere Rifà estarà al servei de la gestió 
de medi ambient, protecció civil i 
seguretat ciutadana. Desitgem ser i 
estar propers als nostres veïns i dur 
a terme les nostres tasques de la mi-
llor manera possible.

J.X.SLL

Joan Solà Herms, 
dimiteix

Una altra forma de governar és 
possible.  És clar que sí!
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els grups municipals opinen
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També pots trobar-nos

A Facebook:
Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall

www.savall.cat

A Twitter:

@AjSavall

A Telegram:
Ajuntament 
Sant Llorenç Savall
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butlletí digital setmanal 
de la web de l’Ajuntament 
per conèixer les 
activitats de l’Agenda.

 

I TU DE QUIN 

EQUIP ETS?
DELS QUE RECICLA!

 telèfons d’interès
• AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18
• CAP 93 714 02 38
• CASA DE CULTURA 93 714 12 23
• CASAL 2a JOVENTUT 93 714 05 31
• ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34
• ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL 93 727 92 92
• IES de CASTELLAR DEL VALLÈS 93 714 43 44
• IES PUIG DE LA CREU 93 747 33 22
• INSTITUT ESCOLA SANT ESTEVE 93 714 40 75
• JUTJAT DE PAU 93 714 00 18
• LLAR D’INF. EL PATINET 93 714 05 75
• PUNT D’INFORMACIÓDEL PARC NATURAL 93 714 00 18
• RESIDÈNCIA GENT GRAN 93 714 01 01
• VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540
• PARRÒQUIA ST LLORENÇ 93 714 00 39
• CONFRARIA ST LLORENÇ 619 48 40 40
• SERVEIS FUNERARIS SABADELL 93 727 74 00
• TANATORI CASTELLAR DEL VALLÈS 93 747 12 03
• WhatsApp ATENCIÓ CIUTADANA St Llorenç 609 682 308


